
Verslag van de Vakantieweek naar Millingen aan de Rijn  

van zaterdag 27 juli t/m zaterdag 3 augustus  

zaterdag 27 juli 

Uitgezwaaid door familie en penningmeester Jacques, vertrokken wij om 10.15 uur van de 

‘markt’.  

We werden opgehaald door een eigen bus met chauffeur Wilma en reden rechtstreeks naar 

Millingen. Onderweg kwamen we in een enorme donderbui terecht, hulde aan Wilma die ons 

daar veilig doorheen loodste. In Hotel Millingen werden we met een lekker drankje 

verwelkomd door hoteleigenaar Adri. Vervolgens kregen wij een uitgebreide warme lunch, 

evenals alle volgende dagen. Intussen werd onze bagage uit de bus gehaald en voorzien van 

labels met ons kamernummer. Na de lunch kregen wij onze kamersleutels, de hele groep 

kwam of beneden of op de 1
e
 of 2

e
 etage terecht. Om 6:00 uur was het zeer overvloedig 

diner. Om 20:00 uur een film over de natuur in de Ooipolder. Redelijk bijtijds (nou ja zo 

tussen 11 en 12 uur) ging ieder naar bed, maar slapen werd moeilijk omdat er twee 

gigantische onweersbuien losbarstten, gepaard gaande met enorme lichtflitsen en 

donderslagen. Van slapen kwam daardoor voor sommigen niet veel meer terecht.  

zondag 28 juli 

’s Morgens tussen 8 en 10 uur ontbijt. We konden van alles wat we ook maar wilden nemen. 

Wie dat wilde kon om half 11 naar de kerk. Om 12 uur was er evenals gisteren een 

uitgebreide lunch.  

’s Middags gingen we met een soort veredeld stoomtreintje, bestaande uit drie aan elkaar 

gekoppelde ‘wagons’ naar de Ooipolder. Er zou een gids aan boord zijn om ons over de 

streek en de omgeving te vertellen, maar helaas bleek die gids of niet aan boord of we 

hoorden hem (of haar) niet. Na het diner, dat weer zeer overvloedig was, ‘s avonds bingo, 

met de regie in handen van Adri. Op het eind van de avond had iedereen een prijs gewonnen!   

- er bleek een heuse hoffotograaf onder ons, die de hele vakantieweek veel foto’s 

maakte  

- ook bleken er verwoede klaverjassers te zijn die elke avond na de avondspelletjes nog 

gingen kaarten. 

maandag 29 juli 

’s Morgens ontbijt en lunch (net als gisteren). 

’s Middags was Wilma er weer met de bus. We gingen door een heel mooie streek naar een 

kippenboerderij in Haps. En waar we verder nog kwamen, steeds kregen wij eerst koffie of 

thee met heerlijke cake. De boerin gaf heel goed uitleg over de boerderij en wat er met de 

kippen gebeurde, Er werd o.a. advocaat gemaakt met de soortnamen  Doortje, Suyp, McEgg, 

en Moortje.  

Wij mochten proeven, het was lekker en heel leerzaam.  

Na thuiskomst eerst diner.  

’s Avonds een spel dat klompjesgolf heet en dat op een soort sjoelbak op de grond moest 

worden gespeeld en waar Theo de regie had. En zoals elk spel: het gaat om de punten, en 

zoals dat hoort, er was een 1
e
, 2

e
, en 3

e
 prijs. Na de prijsuitreiking werd zelfs het Wilhelmus 

gezongen.  

dinsdag 30 juli 

’s Morgens  ontbijt en lunch.  

’s Middags naar de wijnhoeve de Colonjes in Groesbeek, zo’n 20 Km van Nijmegen. 

Onderweg vertelde Wilma zo veel mogelijk over de streek. We gingen langs de onderkant 



van Nijmegen, naar Groesbeek, (de 7-heuvelenweg) en Berg en Dal (prompt begonnen wij 

het liedje langs Berg en Dal te zingen) naar de wijnproeverij. De baas daarvan vertelde van 

alles over de wijnbouw in vroegere (Romeinen) en latere jaren (Frankrijk, Zuid-

Afrika,Chili,Duitsland,Nederland. Ook het proeven van de wijn werd uitgelegd.  

Na het drinken van rode en witte wijn mochten wij ook de boomgaard in, maar door een 

fikse regenbui kwam daar al spoedig een eind aan. Dus weer in de bus, we reisden terug via 

Nijmegen, volgens Wilma (die er geboren is) de oudste stad van Nederland met historie 

(Karel de Grote) en historische gebouwen. Op tijd thuis voor het diner.  

’s Avonds muziekavond. André Rieu, voor de pauze zijn bekende muziek, na de pauze zijn 

levensverhaal, regie Theo en Ada.  

Woensdag 31 juli  

’s Morgens  ontbijt en lunch. 

’s Middags via een heel mooie rit door het Land van Maas en Waal naar Beneden-Leeuwen 

naar een breierij: een breifabriek met modeshow, waaraan 4 mensen van onze groep, 

waaronder twee van onze mannen(!) meededen als showmodel.  

’s Avonds 9 oud-hollandse spelletjes, regie Ada, spel om de punten, dus weer 1
e
, 2

e
 en 3

e
 

prijs, na de huldiging weer (met de hand op de borst!) het Wilhelmus gezongen.  

donderdag 1 juli  

’s Morgens  ontbijt en lunch.  

’s Middags de eerste echt hete dag. Eerst gingen we naar een kersenboomgaard in 

Lienden/Echteld, midden in de Betuwe. Vrijwel allen kochten daar kersen of aardbeien, maar 

door de hitte wilde niemand de boomgaard in. De boer legde ook hier weer alles uit over de 

kersenteelt, hoog- en laagstam, bescherming tegen vogels, pluktijd nu bijna op het eind etc. 

Daarna via weer een heel mooie weg terug naar Millingen, niet direct naar ‘huis’ maar naar 

een tingieterij. Naast een drankje kregen wij daar ook pepermuntjes tegen de dorst. Ook hier 

weer een leerzaam verhaal over het productieproces en de verwerking van tin. Daarna waren 

we snel ‘thuis’ voor het diner.  

’s Avonds  weer bingo onder regie van onze eigen Elly. Voor iedereen had zij zelf een prijs 

meegenomen, door sponsors geschonken. Zij deelde zelf de prijzen uit.  

vrijdag 2 juli  

’s Morgens ontbijt en lunch.  

’s Middags  de tweede echt (nog hetere) dag, naar Kleve in Duitsland. Een prachtige weg 

zowel omhoog als omlaag door een zeer bosrijke omgeving. Nu hadden we een heuse gids 

aan boord, geboren in de streek, met name in de Ooipolder. Ergo wist onze gids ons heel veel 

te vertellen en werd de historie van het Land van Maas en Waal en de Ooipolder, die we 

zondag hadden gemist, nu dubbel en dwars goedgemaakt.  

 De rollators waren mee in de bus, zodat diegenen die dat wilden naar het centrum van de 

stad konden lopen. Kleve is ook een oude stad met zo’n 40.000 inwoners en ligt prachtig 

omringd door een aantal oude kastelen. Velen van ons hadden toch de moed om met de 

rollator naar het centrum te gaan, anderen bleven liever achter in de schaduw en zochten een 

overdekt terrasje op. Wat echt opviel was de veel lagere prijs van drankjes en ijsjes, maar 

vooral van benzine en sigaretten. Ieder was weer op tijd terug in de bus zodat we op tijd 

‘thuis’ waren voor het diner. Dat bestond uit een smikkelpan, met soep die je zelf maakte en 

gegrild vlees, sausjes, salade`s, patatten en natuurlijk weer een heerlijk toetje.  

’s Avonds dansavond en koffers pakken.  



zaterdag 3 juli   

’s Morgens  alleen ontbijt in ons hotel. Intussen werd de bagage in de bus geladen. 

Na nog een kopje koffie namen we afscheid van het personeel, vooral van Theo en Ada.  

De route bleek omgegooid: eerst gingen we de bestelde kersen en aardbeien in 

Lienden/Echteld ophalen. Elly had vooraf de bestellingen doorgegeven en die kregen wij in 

kistjes en zakjes mee in de bus. Daarna via een heel andere weg het tweede deel van de 

terugweg via de Utrechtse heuvelrug, de Grebbenberg en Rhenen naar Maarsbergen.  

Daar stond een uitgebreid afscheidsdiner op ons te wachten. En daarna dus het derde stuk 

van onze terugreis. Om 15:00 uur was de bus weer bij de sporthal. Daar stonden behalve veel 

familie ook onze KBO-voorzitter Ton en KBO-penningmeester Jacques ons op te wachten. 

Toen was het ineens een drukte van belang, bagage uit de bus, auto’s reden af en aan, ook de 

regiotaxi was er. En daarmee kwam het hartroerende afscheid van iedereen, maar bovenal 

van onze chauffeur Wilma. Dat was het dan, iedereen wel thuis gewenst met een “ we will 

meet again, do’nt know where, do’nt kwow when, but we will meet again somewhere”. 

Reporter 

 

Nawoord door reisleiding; 

Het was een heerlijke vakantie en zeker niet te vermoeiend. Ik wil dan ook de Reporter en de 

hoffotograaf  heel hartelijk bedanken voor jullie bijdrage, en zeker ook de vakantiegangers 

voor de gezelligheid.  

 


